
Informacja dotycząca projektu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR 
i WIBID przez indeks WIRON.  
 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 2 września 2022 r. poinformowała o wyborze 
indeksu WIRD, jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. 

• Decyzję o wyborze indeksu WIRD podjął Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej 
(KS NGR), na posiedzeniach 25.08.2022 r i 01.09.2022 r. 

• WIRD to Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. Indeks ten jest opracowywany na 
podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane 
z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami. 

• Administratorem WIRD (w rozumieniu rozporządzenia BMR) jest GPW Benchmark, 
wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
(ESMA). 

• Docelowo WIRD ma się stać kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej 
(w rozumieniu rozporządzenia BMR), który jest stosowany m.in. w umowach kredytu, 
papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych. 

• Kolejnym krokiem KS NGR będzie przyjęcie Mapy Drogowej określającej harmonogram 
działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem 
WIRD.  

 

Przeczytaj komunikat KNF tutaj. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 27 września 2022 poinformowała, iż Komitet 
Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zaakceptował 
Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks 
WIRON.  

• Metodyka kalkulacji indeksu WIRON jest tożsama z wcześniej opracowanym 
i publikowanym przez GPW Benchmark indeksem WIRD. Zmianie uległa jedynie nazwa 
indeksu, aby lepiej odzwierciedlić jego charakterystykę (oparcie na danych 
reprezentujących transakcje overnight). 

• Wybrany przez Komitet Sterujący indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) ma się 
stać docelowo kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu 
rozporządzenia BMR. Będzie on stosowany w umowach finansowych (np. umowach 
kredytu). 

• Według założeń przedstawionych w "Mapie Drogowej" gotowość do zaprzestania 
opracowywania i publikowania wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID nastąpi 
od początku 2025 roku. 

• Od grudnia 2022 Bank będzie mógł stosować indeks WIRON, natomiast na 2023 rok 
zaplanowano stopniowe wdrażanie wskaźnika do umów i instrumentów finansowych. 
Banki będą mogły już wprowadzać do oferty kredyty stosujące ten indeks równolegle 
z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR. Od 2025 roku planowane jest 
powszechne stosowanie wskaźnika WIRON. 

Poniżej prezentujemy podsumowanie oczekiwanej Mapy Drogowej. Dokument przedstawia 
podstawowe założenia dotyczące prac Narodowej Grupy Roboczej w sprawie zmiany 
wskaźnika WIBOR. Link do strony KNF: 

Przeczytaj tutaj Mapa drogowa WIRON 

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/aktualnosci?articleId=79459&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/mapa_drogowa_procesu_zastapienia_wskaznikow_referencyjnych_79725.pdf

